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Alkusanat
Julkisesti internetissä kerättävistä osakeanneista on tullut kasvuyrityksille merkittävä kanava hakea rahoitusta. 
Tähän raporttiin on koottu tilastotiedot 244 onnistuneesta osakeannista. Tässä raportissa olemme keskittyneet 
sijoitusmuotoisiin osakeanteihin, joita on kutsuttu myös joukkorahoitukseksi. Raportissa ei käsitellä 
lainamuotoista joukkorahoitusta tai joukkosponsorointia.

Osa julkisia osakeanteja internetin palvelualustoilla tarjoavista suomalaisista toimijoista eivät halua käyttää 
joukkorahoitus-termiä, sillä nämä osakeannit eivät sellaisia lainkirjaimen mukaan ole. Toimiluvan saaneet 
sijoituspalveluyritykset voivat järjestää osakeanteja ja tarjota niitä verkkosivuillaan julkisesti yleisön 
merkittäväksi. Esimerkiksi Springvest puhuu sijoittajan ja tehokasta pääomaratkaisua etsivän yrityksen 
yhdistämisestä. Innovestor taas käyttää termiä kanssasijoituspalvelu.

Teimme Joukkorahoitusraportti-nimellä vuosina 2018 ja 2019 samansisältöiset selvitykset. Tänä vuonna 
käytämme nimeä Yleisölle julkiset osakeannit, jotta voimme ottaa mukaan kaikki avoimena olleet osakeannit.

Raportin tiedot on kerätty vuosilta 2012 – 2019, mikä kattaa kokonaan sen ajanjakson jona osakeantimuotoista 
julkisesti on Suomessa järjestetty. Antien tiedot on kerätty seuraavilta palvelualustoilta: FundedByMe, 
Innovestor, Invesdor, Springvest, Privanet Around, OP Joukkorahoitus sekä Nordea Crowdfunding. (Nordea 
Crowdfunding tosin ei ole toteuttanut yhtäkään antia ja OP lopetti toiminnan.)

Raportti sisältää tilastoja ja vertailuja onnistuneista kierroksista järjestäjittäin ja toimialoittain sekä yhteenvedot 
koko markkinasta Suomessa. Toimialaluokittelussa olemme käyttäneet kansainvälistä GICS-standardia.
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Lähteet
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Raportti perustuu seuraavilta alustoilta kerättyihin tietoihin: FundedByMe, Innovestor, Invesdor, Springvest,
Privanet Around ja OP Joukkorahoitus. Tämän lisäksi olemme tarvittaessa keränneet tietoja suoraan yhtiöiden
omilta nettisivuilta, Asiakastiedosta ja Finanssivalvonnasta sekä Cambridgen yliopiston The 3rd European
Alternative Finance Industry Reportista.
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Tiivistelmä - Markkina pienentyi ja tervehtyi 
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Antien lukumäärä ja rahasumma olivat hieman edellisvuotta alhaisempia. Samalla voi todeta, että rahoitusta 
hakeneiden yhtiöiden laatu parani ja osakkeiden hinnoittelu tervehtyi.

Vuonna 2019 Suomessa kerättiin 49 miljoonaa euroa riskipääomaa. Laskua edellisvuoteen oli -3,92%. 
Kumulatiivisesti mainitut alustat ovat keränneet julkisilla anneilla 227 miljoonaa euroa. Osakeannin 
mediaanikoko oli 850 000 vuonna 2019. Yksittäisen sijoituksen mediaanikoko oli 5 405 euroa vuonna 2019. 

Perinteisissä yrityskaupoissa hinnat määritellään liikevoittokertoimella ja pörssiin listaudutaan tuloskertoimella. 
Joukkorahoituksessa nämä mittarit eivät toimi, koska rahoitusta keränneistä yhtiöistä suurin osa teki tappiota. 
Mittariksi olemme ottaneen markkina-arvo suhteessa liikevaihtoon eli P/S. Mediaani P/S edeltävän vuoden 
liikevaihtoon on pienentynyt aikavälillä 2014 – 2019. P/S-kertoimen mediaani vuonna 2019 oli 5, kun se vielä 
vuonna 2014 oli 18. Tämä kertoo siitä, että antien hinnoittelu tuli terveemmälle pohjalle.

Kuinka sitten joukkorahoitusta saaneille yhtiöille on käynyt? Hiljattain rahaa saaneista on liian aikaista tehdä 
johtopäätöstä, mutta viisi vuotta sitten rahaa keränneitä voimme jo tutkia.

Raportin lopussa on esitetty kartoitus vuosina 2012 - 2014 rahoitusta keränneiden yhtiöiden nykytilasta ja 
liiketoiminnan kehityksestä. Tiedot on koottu seitsemältä yleisölle suunnattuja julkisia osakeanti järjestäjältä. 
Koko tilasto käsittää 247 onnistunutta osakeantia, jotka toteutettiin 2012-2019.
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Julkisien osakeantien historia 2012-2019

34 yritystä keräsivät yhteensä 49 miljoonaa euroa.

Osakeannin mediaanikoko oli 850 000 euroa. 

Sijoittajien mediaanimäärä oli 200.

Yksittäisen sijoituksen mediaanikoko oli 5 405 euroa.

Invesdor järjesti kappalemääräisesti eniten 
osakeanteja vuonna 2019: 14 onnistunutta osakeantia.

Springvest keräsi eniten varoja vuonna 2019 28,2 
miljoonaa euroa.
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244 yritystä ovat keränneet yhteensä 227 miljoonaa euroa.

Osakeannin mediaanikoko on ollut 631 000 euroa. 

Sijoittajien mediaanimäärä on ollut 49.

Yksittäisen sijoituksen mediaanikoko on ollut  2 548 euroa.

Invesdor järjesti kappalemääräisesti eniten osakeanteja 
vuosina 2012 – 2019: 116 onnistunutta osakeantia.

2012-2019 2019
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Markkinakatsaus 2019
Vuonna 2019 julkiset osakeannit keräsivät euromääräisesti hiukan vähemmän rahaa kuin edeltävänä vuonna. 
Antien kokonaismäärä väheni ja entistä useammat yritykset epäonnistuivat keräämään rahoitusta. 
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Rahoituskierroksia oli yhteensä 48, joista 34:ssa 
yritykset onnistuivat keräämään 
tavoittelemansa rahoituksen. Edeltävien vuosien 
vastaavat luvut olivat 53 ja 43 (2018) ja 56 ja 46 
(2017), joten onnistuneita anteja oli vuonna 
2019 21% vähemmän kuin vuonna 2018. 

Euromääräisesti kerätty rahasumma, 49,0 miljoonaa euroa, laski hiukan vuoteen 2018 verrattuna (50,4 miljoonaa 
euroa), mutta keskimääräinen annin koko kasvoi 23% (1,44 miljoonaa euroa verrattuna 1,17 miljoonaan euroon). 
Osakeannin mediaanikoko kuitenkin laski noin 150 000 euroa edeltävän vuoden mediaanikoosta ja oli 850 000 
euroa.

Selvästi yleisin antiyritysten toimiala vuonna 2019 oli teknologia (44% yrityksistä). Tämän lisäksi yrityksiä toimii 
kulutustavara-alalla (18%), terveydenhuoltoalalla (15%), elintarvikealalla (9%), teollisuustuotealalla (9%), 
rahoitusalalla (3%) ja fossiilisten polttoaineiden parissa (3%). 
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